S. Sayısı: 58
Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı'nın, Askerî ve
mülki tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra
ilâvesine dair kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Bütçe,
Sihhat ve içtimai muavenet ve Maliye
encümenleri mazbataları (2 32)
4 .XII . 1940
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
1683 numaralı Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 neu maddesine bir fıkra ilâvesine: dair
olan kanun teklifiyle esbabı mucibesinin merbuten takdim kılındığını derin saygılarımla arzederim.
Malatya mebusu
M. Nedim Zabc%

Esbabı mucibe
Bidayette malûllere terfih zammını bahşeden 551 sayılı kanun hükümlerine göre maluliyet
dereceleri artanların derece farklarından istifadelerini temin için malûllerin iki senede bir muaye
neleri esas tutulmuştu. Muahharan tatbikatta hastanelerde lüzumsuz ve faydasız izdihamlara
bais olduğu görüldü. Sakatlıkları göz ile görülenlerle kabili şifa olmıyanlar katî raporlarla
tesbit edilerek bu gibilerin muayeneleri 1122 numaralı kanunla kendi talep ve arzularına mual
lâk bırakıldı.
Bilâhara neşrolunan 1683 numaralı Tekaüt kanunu geri kalan diğer malûlleri katî rapor alın
caya kadar üç senede bir muayeneye tabi bırakılmıştır.
Maluliyeti sebebiyle ordudan ayrılanların iki, üç devre muayenelerinde maluliyetleri tasdik
edildiği halde raporlarında katî işaret bulunmamış olanların vaziyetleri teemmüle şayandır.
Miemleketin her tarafına dağılmış hattâ 379 askerlik şubeleri mmtakalarmda ve muhtelijE ma
hallerde ikamet etmekte bulunan malûllerin muayene keyfiyeti sebepleri ile köyünden kalkarak
tam teşekküllü hastanelere gitmek üzere ihtiyar edeceği masraf ve yollarda çekmekte olduğu ıs
tırapları ve ihtisas muayeneleri için de hastanenin bulunduğu mevkide günlerce beklemeleri gibi
acıklı haller nazarı dikkate alınarak esasen ordudan maluliyetinin tahakkuku sebebiyle ayrıl
mış olması ve onu takip eden kanuni zamlarda da iki? üç ve hattâ beş altı defadır muayene
lerinin devamı artık o malûlün hiç bir zaman iyi olmasına imkân bırakmadığı sabit olmuştur.
Binaenaleyh, henüz katî rapor verilmemiş bulunanların maluliyetlerini mütaakıp geçirdikleri iki
devre muayenesini kâfi addederek 39 ncu madde mucibince bir daha muayeneye tabi tutulmıyarak katî surette malûl addedilmeleri için 1683 sayılı Tekaüt kanununun vuzuhları 3 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesiyle tatbikatta husule gelen ve yukarıda arzolunan müşkülâta nihayet veril
miş^ olacaktır,
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T, B. M. M.
M. M. Encümeni
Esas No. 2/32
Karar No. 12

27 . XII

, 1940

Yüksek Reisliğe
1683 n u m a r a l ı Askerî ve mülki t e k a ü t karnıi umun 39 nen maddesine bir Çıkra ilâvesine d a i r
olan kamın teklifi havalesi mueibinee encümenim izce Millî Müdafaa, ve Maliye vekâletlerinden
gönderilen salahiyetli memurların huzuri.vle muzakere edildi.
M a l a t y a mebusu M a h m u d N e d i m Zabcı tar a f ı n d a n y a p ı l a n bu k a n u n teklifinde ileri süHilen m u e i p sebepleri
eneümcimizde
doğru
bulmuştur.
Yaptığımız tetkikat neticesinde memleketimizde subay ve erat olmak üzere; adedleri on bini geeetı askerî nıâlfıl b u l u n d u ğ u ve b u n l a r d a n ıımlfiliyelleri daimî olmıyanlarnı her üç senede bir
lam teşekküllü bir haslanede muayene edildikleri anlaşılmıştır.
M al filiye! leri a rtan la r/u k a n u n u n
bahşettiği
esaslar dahilinde mâlfdivet derecesini a r t ı r m a k
için müracaat etmece hakları vardır. Maluhvet
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derecelerijıin azaltılması içabedeulor ise her üç
sonede l)ir mecburi muayeiıe.ve sevkedilmek sure
tiyle sıhhi vaziyetleri tetkik edilmek yoluyla
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aklarında muamele vapılmaktadrr. Maluliyet
dereceleri
sıra üç
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kuz sene nihayetinde lebeddül etmiyerek sabit
kalanların mâl filiye! dereceleri değişmez addedi
lerek kendileri lalip olmadıkça tela-ar muayeneye
celbedilmenıeleri bir çok bakımdan faydalıdır.
Askerî malûllerimizin bir çokları memleke
timizin muhtelif kısımlarında ve t a m teşekkllü
askerî hastanelerin bulundukları şehirlerden uzak
maha ilerdedirler. B u n l a r ı n bir çokları p a r a
sarfederek b u r a l a r a gelmeleri ve uzun m ü d d e t
şehirde sıra veya mütehassıs d o k t o r l a r ı n m ü s a i t
zamanlarını beklemeleri kendilerini m a d d i ve
mânevi zarara d u ç a r etmekte vo binnetiee çok
zahmet çekmelerini mueip olmaktadır., i l e r üç se
nede bir yapılan bu muayenelerde maluliyet derecosi üç devre muayenesi neticesinde yani ilk
muayenesinden itibaren dokuz sene sonra yapı-

lan son devre muayenesinde tebeddül etmis
olanların mâi illiyetleri kendileri talep etmedikçe
derişmez addedilerek haklarında o suretle kati
rapor verilmesi ve bir daha muayeneden muaf 1ntulumları her bakımdan faideiî olacakı mılasılmışî/ır. Bu maksadı temin etmek ü / e r e yeni kamıu iekljj'i \\\ nkra İmimde tanzim edilmiştir
Yalnız bu teklif sahibi Malatya mebusu Mahmud
Xednu Zabm um 3!) nen maddeye ek olması hak
kındaki ileri s ü r d ü ğ ü şebekti encümenimiz iştirak
etmemiştir. Oüııkü 3?) nen madde daimî malullere
aittir. Halbuki yeni kanun teklifi daimî olmıyan
maluliyet derecelerine aît olduğu cihetle 37 nei
maddeye temas (itmektedir. K a b u l edilen birinci
fıkrada bu cihet böyle konulmuştur.
Mfılfillerden bîr kısmının bu k a n u n u n neşrin
den evvel yapıları devre muayenelerinin adedleri
üçten fazla olabilir. ITu nmavenelerde sıhhat ra-.
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oorları katı olarak iarızım edilmemiş oldmnı eılıelle mıhlarında evvelce ''enlen maluliyet rapor
larına nazaran üçüncü devre nihayetinde veril
meşini teklif ettiğimiz katî r a p o r u n tanzim edi
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Yozgad
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Bütçe encümı i mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 40
Esas No. 2/32

15 . I . 1M2

Yüksek Reisliğe
1683 sayılı Askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair
Malatya mebusu Malımud Nedim Zapeı tara
fından yapılan kanun teklifi Millî Müdafaa
encümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize
tevdi buyurulnıakla teklif sahibi ile Maliye
vekâleti namına Muntazam borçlar umum mü
dürü ve Millî Müdafaa vekâleti namına Sıhhi
ye dairesinden gönderilen memur hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu:
Adı geçen tekaüt kanununun 37 nci maddesi
dereceli a«kerî malûllerin her üç senede bir
Askerî Sıhhiye heyeti tarafından muayene edi
lerek maluliyet ve terfih derecelerinin yeniden
tesbit olunmasını âmir bulunmaktadır.
Teklif sahibi bu hükme tevfikan üç devre
muayenesinde de maluliyetlerinin zail olmadığı
tesbit edilmiş bulanan askerî malililerin kendi
arzuları olmadıkça muayeneden istisnalarım
istemekte ve bu tadile sebep olarak da:
a) Üç devre muayenecinden sonra malu
liyetin artık zeval bubnıyacak bir hal aldığı
neticesine varilabileceği;
b) Bunların ikamet mahallerinde ti tanı te
şekküllü hastanelere gidip gelmeleri müşkül
ve ihtiyar eti iki eri masrafların çok bulunduğu;
ileri sürülmektedir.
Millî Müdafaa encümeni teklifi esas itiba
riyle kabul etmiştir.
Encümenimizde yapılan tetkikler sonunda:
1683 saydı Askerî ve mülki Tekaüt kanu
nunun 37 ve 39 ncu maddeleri askerî malûlleri
iki kısma tefrik eylemiş ve bunlardan ilk mu
ayenelerinde maluliyetlerinin tezayüt veya te
nakusuna imkân olmadığı Askerî Sıhhiye he
yetince tesbit olunanların bir daha muayene
edilmemesi esası 39 ncu madde ile kabul edil
miştir ki alman malûmata göre mevcut malûl
lerin yüzde seksenini bu kabîl malûller teşkil
etmektedir.
ikinci kısmı ise maluliyetleri zamanla tezayüt

veya tenakus etmesi veya kamilen şifa bulması
imkânı olanlar teşkil eylemektedir ki 37 nei
madde bunların yukarıda izah edildiği veçhile
üç senede bir muayenelerini ve yeni durumları
na göre maluliyet derecelerinin tesbit edilme
sini veya maluliyetlerinin tamamiyle kaldırıl
masını emretmektedir.
Askerî sıhhiye mümessili ile Muntazam
borçlar umum müdüründen alman izahata göre
tatbikatta her devre muayenesinde malûllerden
bir kısmının dereceleri tezyit veya tenkis edil
diği ve hattâ maluliyetlerinin kaldırıldığı vâki
olup üç devre muayenesinden sonra dahi busafhalarm aynen tahakkuk ettiği ve binaena
leyh üç devre sonunda maluliyetin artık sabit
bir hale geldiği neticesine varılamıyacağı anla
şıldığı gibi malûllerden muhtaç olanların Millî
Müdafaa vekâleti nakliyat tertibinden Sıhhiye
heyetlerine nakil masraflarının temin edilmek
te olduğu izah edilmekle 1683 sayılı kanunun
müesses hükmünün tadilini icabettiren bir se
bep görülememiştir. Kaldi ki vazıı kanunun
maluliyetin derecesine ve buna nazaran tedavi
nin istilzam ettiği külfetlere ve malûllerin ha
riçte kazanmak kabiliyetlerine göre tesbit etti
ğine şüphe olmıyan maluliyet ve terfih hüküm
lerini maluliyetin tenakus veya zevali halinde
dahi idame etmenin hak ve adalet prensibiyle
telifi imkânsızlığı da ekseriyetin bu kararı it
tihaz etmesine saik ve müessir olmuştur.
Havalesi veçhile Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Çorum
1. Eker
Kâtip
İstanbul
F. Öymen

Rs. V.
Kastamonu
T. Çoşkan
Antalya
N. Esad Sümer

Bolu
Dr. Zihni Ülgen
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Bursa
Fazlı Güleç

M. M.
Muğla
H. Kitabet
Bolu
Celâl Said Siren
Bursa
A. Nevzad Ayaş
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Bursa
Diyarbakır
Elâzığ
Dr. Sadi Konuk
Büstü Bekti
M. F. Altay
Giresun
Gümüşane
İsparta
M. Akkaya
D. Sakarya
Mükerrem Karaağaç
İsparta
İstanbul
Kayseri
R. Ünlü
S. Uraz
F. Baysal

Kayseri
Suat Hayrı Urgüblü
Samsun
M. Ali Yörüker
Yozgad
A. Sungur

Kırklareli
B. Denker

Muş
Ş.
Ataman
m
Sivas
Remzi Çiner
Yozgad
S. îçöz

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Sıhhat ve İç. Mu. encümeni
Esas No. 2/32
Karar No. 4

14 . XII. 1942

Yüksek Reisliğe
1683 numaralı Askerî be Mülki tekaüt kanu
nunun 39 neu maddesine bir fıkra ilâvesine dair
Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı tarafın
dan yapılan kanun teklifi Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerinde tetkik ve müzakere edildik
ten sonra Maliye encümeninde müzakeresi sıra
sında işbu kanunun 37 nci maddesinin dereceli
askerî malûllerin her üç senede bir, Askerî sıh
hiye heyeti tarafından muayene edilerek terfih
derecelerinin yeniden tesbit olunmasını emreder
hüküm hakkında encümenimizin mütalâasının
alınmasına lüzum gösterilmesi üzerine encüme
nimize havale buyurulan kanun teklifi ve esba
bı mucibesiyle Millî Müdafaa, Bütçe ve Maliye
encümenleri mazbataları teklif sahibi ve Millî
Müdafaa vekâleti Sıhhat işleri dairesi reisi ha
zır olduğu halde okundu ve gereği görüşüldü.
Verilen izahata ve yapılan tetkikler netice
sinde 1683 numaralı kanun hükümlerine göre de
receli mütekait askerî malûl vasfını haiz olan
kimse maluliyetinin sabit hale geldiği tıbben
sabit oluncaya kadar her üç senede bir Askerî
heyeti sıhhiye tarafından muayeneye tabi tu
tulmakta oldukları ve bu muayenelerin bu su
retle her üç senede bir olmak üzere bazan yirmi
otuz sene devam edebileceği bazan da yirmi,
otuz sene sonra maluliyetinin kaldırılması müm
kün olacağı anlaşılmıştır.
Encümenimiz filhakika bazı tıbbi vakalarda
maluliyetinin sabit bir hale geldiğine hükrnedi
lebilmek için uzun senelerce beklenmesini tıp
noktasından muhtemel görmekle beraber hattâ
daha meslekinin başında iken vazifesi uğrunda

malûl kalarak faal hayatının dışına atılmış
bir genç subaya, bütün hayatınca çekeceği acı
lığa tekabül etmiyeeek bir parayı verdikten
sonra bu zatı on, on beş sene muayeneden mua
yeneye sevketmek ve sonunda da artık kendisine
yeniden bir meslek seçmesi imkânı kalkmış ol
duğu bir zamanda maluliyet zammını kaldırarak
sefalete atmanın içtimai madeletle tevfik edile
ni iveceği de gözönüne alınmıştır. Bununla beraber
bu hususta müspet veya menfi bir kanaate ve
karara varmadan önce bazı ihsaî malûmatın el
de bulunması lüzumlu görülerek bu malûmatın
Muntazam borçlar müdüriyetinden istenmesine
karar verilmiştir.
Muntazam borçlar müdürlüğü uzun bir ara
dan sonra istenilen malûmatı kendi teşkşilâtmdan getirtmenin daha bir hayli zamana mütevak
kıf olduğunu bildirerek Millî Müdafaa vekâleti
tekaüt şubesinin dosyalarından aldığı rakamları
encümenimize bildirmiş olduğundan mesele tek
rar davet edilen Millî Müdafaa Sıhhat işleri
dairesi reisi hazır olduğu halde yeniden tetkik
ve münakaşa edildi.
Verilen rakamlara göre ilk defa muayene
edilerek malûl vasfını aldıktan sonra her üç se
nede bir muayeneye tabi tutulan subay ve er
lerin büyük bir ekseriyetinin daha ilk muayene
de sabit malûl vaziyetini alarak bir daha mua
yeneye çağırılmadıkları ve bundan sonra yapı
lan muayenelerde hâsıl olan vaziyet değişmesi
hareketlerinin en ziyade üçüncü ve altıncı se
neler sonunda yapılan muayenelerde meydana
geldiği, bıı müddetlerden sonra yapılan mua-
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— 6yeneİerin pek ehemmiyetsiz derecede değişikliği
ieap ettiği, bilhassa malûller lehine hâsıl olan
değişikliklerin aleyhine hâsıl olan değişiklikler
den daha az olduğu anlaşıldıktan sonra Encü
men azasının büyük bir ekseriyetinin teklif
sahibinin koyduğu esaslara taraftar olduğu ya
pılan müzakereler sırasında görülmüş olduğun
dan ilk önce bu hususun tesbiti lüzumlu sayı
larak mesele reye konulmuş ve büyük bir ekseri
yetin maluliyeti tesbit eden ilk muayeneden
sonra üç senede bir yapılacak iki muayene so
nunda maluliyet derecesi değişmediği takdirde
sabit telâkki edilmesi lâzımgeleceği kanaatinde
bulunduğu belli olmuştur.
Bundan sonra tadilin 39 ncu maddeye bir
fıkra ilâvesi şeklinde olmasından ziyade bu mad
denin yeniden tanzimi şeklinde ve yapılması
maksada daha uygun görüldüğünden madde ye
ni baştan yazılmış ve Encümence kabul edil
miştir.
Kanunun geri kalan maddeleri de okunup ka

imi edildikten sonra heyeti umumıyesi de kabul
edilmiş olduğundan Maliye encümenine havale
buyurulmak üzere işbu mazbatamızla birlikte
Yüksek Reisliğe sunuldu.
Sıhhat ve iç. Mu. En. Rs.
M. M.
Ağrı
Kütahya
Dr. H. Kural
Ali Süha Delübaşı
Kâtip
Edirne
Ankara
Aydın
Dr. F. Memik
Dr. Taptas
Dr. Ş. Şener
Burdur
Bursa
Dr. A. R. Yeşilyurt
Dr. Refik Güran
Denizli
Diyarbakır
Kastamonu
Dr. H. Berkman
Dr. Ş. Emed
Dr. T. Aslan
Kırşehir
Dr. H. Ülkü

Kocaeli
Dr. F. Sorağman

Konya
Dr. O. Ş. Uludağ

Maraş
Dr. K. Bayizit

Kastamonu
Dr. H. Diker

Bilecik
Dr. M. Suner

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Esas No. 2/32
Karar No. 11

26 . XII . 1942

Yüksek Reisliğe
Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı ta
rafından 1683 sayılı Askerî ve mülki Tekaüt ka
nununun 39 ncu maddesine bir flıkra eklenmesine
dair olup yapılan kanun teklifi havale edilmiş
olduğu encümenimizde müzakere olunduğu sıra
da dereceli askerî malûllerin sıra ile üç defa As
kerî sıhhiye heyeti tarafından muayeneleri ne
ticesinde değişmemiş olduğu görülen sıhhi du
rumlarının katî telâkki edilmesine dair olan tek
lifin evvelemirde tıbbi bakımdan Sıhhat encüme
nince tetkiki muvafık görülerek lâyiha bu encü
mene tevdi olunmuştu.
Bu defa teklif sahibi ile alâkalı vekâletlerin
mümessillerini tekrar dinleyen ve Millî Müdafaa,
Bütçe ve S'ıhhiye encümenlerinin mazbatalarını
tetkik eden encümenimiz kanun teklifini şu se
beplerle kabule lâyik görmüştür.
1. Dereceli Askerî malûller iki kısım olup
bunlardan ilk muayenelerinde maluliyetlerinin
tezayüt veya tenakusuna imkân olmadığı tesbit

olunanlar bir daha muayene olunmazlarsa da ma
luliyetlerinin zamanla tezayüt veya tenakusı et
mesi yahut tamamiyle şifa bulması kabil olanlar
üç yılda bir muayene edilip yeni durumlarına
göre maluliyet dereceleri tesbit olunmakta veya
maluliyetleri kaldırılmakta olduğundan 379 as
kerlik şubesi bölgesine yani memleketin her tara
fına dağılmış olan bunların üç senede bir mua
yene için köylerinden ve kasabalarından kalkıp
tam teşekküllü slıhhi heyetlerin bulunduğu yer
lere kadar seyahat ve masraf etmek mecburiyet
leri ömürlerinin sonuna kadar devam edebilir.
2. Vakıa, bunlardan muhtaç olanlara Millî
Müdafaa vekâleti nakliyat tertibinden sıhhiye
heyetlerine kadar nakil masrafları temin edil
mekte ise de - Millî Müdafaa encümeni mazbata
sında da kaydedilmiş oluğu veçhile - sıhhiye he
yetlerinin çalışmakta bulundukları yerlerde sıra
veya mütehassıs doktorların müsait zamanlarını
beklerken hayli ikamet masrafı da ihtiyar et-
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— 6inekte bulundukları türlü zahmet ve külfetlere
girdikleri şüphesizdir.
3. Yurt müdafaasında malûl olanların Dev
let ve milletten bekledikleri hayatlarının geri
kalan kısmında az çok istikrar iken teklifte
dermeyan olunduğu üzere üçten fazla muayene
devresi sonunda yani maluliyetlerini takibeden
dokuz seneden sonra bunları muayeneye şevke
devam neticesinde şifa bulmuş oldukları anlaşıl
sa dahi - Sıhhiye encümeni mazbatasında müta
lâa olunduğu veçhile - artık kendilerine yeniden
bir meslek seçmeleri imkânı kalmamış olduğu bir
zamanda maluliyet zammını kaldırarak sefalete
atmanın içtimai madelete uymıyaeağı aşikârdır.
4. Nihayet, sıhhiye encümenince tetkik olu
nan ifrsaî rakamlara göre malûl subay ve erlerin
sıhhî vaziyeti erindeki tahavvullerin daha çok
üçüncü ve altıncı seneler sonunda yapılan mua
yenelerde tahakkuk ettiği, bu muayenelerden
sonra yapılan muayenelerin pek ehemmiyetsiz

değişiklikleri mucip olduğu anlaşılmıştır.
Kanun teklifinin maddelerine gelince; encü
menimiz de 1683 sayılı kanunun 39 ncu maddesi
nin yeniden yazılması hususunda Sıhhat ve içti
mai muavenet encümenince tesbit olunan karar
suretini muvafık görmüş ve bu encümenin tadil
lerini aynen kabul etmiş olmakla işbu mazbata
nın müstacelen müzakere olunmak üzere Umu
mî Heyete şevki Yüksek Reislikten rica olunur.
Mal. En. Reisi
M. M.
Kâtip

MAHMUD NEDİM ZABCI'NIN T E K L İ F İ

MİLLÎ. MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DPJGÎŞTÎRtŞÎ
1683 numaralı Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun 37 nci maddesine, iki fıkra eklenmesine dair
kanun lâyihası
MADDE 1. — 1683 numaralı Askerî ve mülki
tekaüt kanununun 37 nci maddesine aşağıdaki
fıkralar ilâve olunmuştur:
A) Üç devre muayenesinde aynı maluliye
tini muhafaza eden askerî malûllerin (Dokuzun
cu sene sonunda yapılacak) üçüncü devre mua
yenesinde maluliyetlerini muhafaza ettikleri
sıhhi heyet raporu ile tahakkuk eylediği takdirde
bu maluliyetleri değişmez sayılır ve bu gibiler
kendileri talep etmedikçe bir daha muayeneye
tabi tutulmazlar.
B) Bu kanunun neşrinden evvel iki veya
daha fazla devre muayenesi geçirmiş ma
lûllerin kanunun neşrinden sonra yapılacak
devre" muayenelerinde sıhhi heyet raporiyle aynı
derece maluliyetlerinin devam ettiği tebeyyün
ederse maluliyet derecesi (A) fıkrası mucibince
değişmez addedilir.

1683 numaralı Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun teklifi
MADDE 1. —1683 numaralı Askerî ve mülki
tekaüt kanununun 39 ncu maddesinin sonuna
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur.
«Ancak iki devre muayenesinde maluliyeti
devam eylediği sıhhi heyet raporiyle tesbit edi
len askerî malûller, kendileri talep etmedikçe,
tekrar muayeneye tabi tutulmazlar.»

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.

İstanbul
A. Bayındır
Aydın
.!. Menderes
izmir
K. Dursun
Kırklareli
II. Kuleli
Malatya
M. N. Zahcı

Malatya
Tokad
N. Bay dar
(•. Kovalı
Bursa
Uazianteb
Dr. G. Kahramhan
A. Aksu
Kastamonu
Kayseri
H. Dicle
Ö. Taşcıoğlu
Kırşehir
Kırşehir
î. özlmn
M. Seyfeli
Rize
Zonguldak
K. Kamu
Y. Z. Özençi

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S". Sayışa : 58 )
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞİŞTİRİSÎ

MADDE 1. — 1683 sayılı Askerî ve Mülkî
tekaüt kanununun 39 ncu maddesi aşağıda yazılı
şekilde değiştirilmiştir:
A) Dereceli askerî malûllerden gerek ilk
muayenede, ve gerek her üç senede bir yapılan
mütaakıp muayenelerin herhangi biri neticesinde
maluliyetlerinin artması yahut eksilmesi ihtima
li kalmayıp değişmez hale geldiği askerî sıhhiye
heyetlerince tesbit ve Millî Müdafaa vekâleti
Sıhhat işleri dairesince tasdik olunanların bir
daha muayene edilmemesi kayıtlarına ve senedi
resmilerine işaret olunur.
B) Üçer sene fasıla ile yapılan iki devre
muayenesinde maluliyet dereceleri daima sabit
kalan askerî malûller, kendileri istemedikçe bir
daha muayeneye tabi tutulmazlar.
C) Bu kanunun neşrinden önce yapılmış
olan iki veya daha fazla devre muayenesinde
maluliyet dereceleri değişmemiş olanlarda B fık
rasında yazıldığı gibi muameleye tabi tutulurlar.

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTlRİŞİ
1683 numaralı Askerî ve mülki Tekaüt kanunu
nun 37 nci maddesine iki fıkra eklenmesine dair
kanun lâyihası
MADDE 1. — Sıhhat ve t. M. Encümeninin
1 nci maddesi aynen

MADDE 2. — Millî Müdafaa encümeninin
2 nci maddesi aynen
MADDE 3. — Millî Müdafaa encümeninin
3 ncü maddesi aynen
( S. Sayısı : 58 )

